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Energikrav vid ny- och ombyggnation samt underhåll 

 

 

 

 

Landstingen i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, samt Region Jämtland Härjedalen använder 

i sina verksamheter stora mängder energi. Energi- och klimatfrågor är viktiga för oss och vi arbetar systematiskt 

med energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Vi samarbetar sedan många år kring 

kvalitetssäkring av statistik avseende el- och värmeanvändning m.m. För att uppnå god energiprestanda i 

fastighetsbeståndet har vi också i samverkan utvecklat energikrav för ny- och ombyggnation samt underhåll av 

våra byggnader. 

 

Bakgrunden till upprättandet av dessa krav är två direktiv från Europaparlamentet och rådet. Det första av 

dessa är energitjänstedirektivet om effektivare energianvändning (2006/32/EG), som säger att den offentliga 

sektorn ska föregå med gott exempel för medborgare och företag. Det andra är direktivet om byggnaders 

energiprestanda (2010/31/EU) som syftar till att fastställa krav för energianvändning i byggnader och en 

gemensam metod för att uppnå kraven. Enligt direktivet ska alla nya byggnader som används och ägs av 

offentliga myndigheter vara nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2018.  

Syfte 

Syftet med att ställa energikrav vid ny- och ombyggnation är att bidra till en hållbar utveckling och 

resurshushållning när byggnader uppförs eller byggs om. Energikraven ska användas vid projektering av ny- och 

ombyggnation samt vid löpande drift och underhåll av landstingens byggnader. Syftet med kraven är vidare att: 

• Komplettera EU-direktiv, Boverkets byggregler (BBR) samt övriga lagstadgade bestämmelser. 

• Basera energi- och klimatarbetet på god energiprestanda och långsiktig hållbarhet. 

Övergripande förutsättningar 

Utöver de krav som ställs i de tabeller som följer, gäller: 

• Täthetsprovning ska även utföras genom provtryckning av byggnaden under byggtiden innan ytskikten 

är på plats och vindsbjälklag är isolerade. Värmekamera ska användas för att hitta läckor i tätskiktet. 

• Verksamhetsspecifika mätare för el ska installeras och där så är tillämpligt (t.ex. vid produktionskök) 

även mätare för varmvatten.  

• Energisamordnare är ett stöd i energiarbetet som säkerställer att kraven uppnås. Denne upprättar en 

kontrollplan för specifika funktionskrav, som påverkar byggnadens energianvändning. 
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• Indata för beräkningar, exempelvis använt antal gradtimmar och andra klimatdata, ska redovisas 

tillsammans med resultat. 

• Uppmätt värmeanvändning ska korrigeras enligt SMHI:s energiindex eller graddagar. 

• Beräknad livscykelkostnad kan utgöra bedömningsgrund för val av konstruktion eller 

installationssystem. 
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Byggnad 

 Nyckeltal Energi-
märkning 

Kommentar 

Nybyggnation    

Kontorstid ≤ 60 kWh/m2,år  Kravet på specifik energianvändning utgår ifrån Umeå. För andra 
orter används omräkningsfaktorer utifrån ortens 
klimatförutsättningar i förhållande till Umeå * 

Specifik energianvändning avser byggnadens årliga 
energianvändning per kvadratmeter Atemp enligt definitioner i 
gällande BBR, med undantag att all fast installerad belysning samt 
levererad energi (solanläggningar, värmepumpar etc.) ska 
inkluderas.  

Eldrift begränsas till utrustning där det inte finns andra rimliga 
alternativ t.ex. belysning, pump- och motordrifter samt apparater för 
verksamheten etc. El ska primärt inte användas till lokalvärme. 

Den färdiga byggnadens klimatskärm ska termograferas enligt SS-
EN 13187 som en del i slutbesiktningen. Protokollet från 
termograferingen ska överlämnas till besiktningsmannen. 

Dygnet runt ≤ 80 kWh/m2,år  

Luftläckage ≤ 0,3 l/s m2  Gäller vid ± 50 Pa.  

Täthetsprovning ska ske enligt SS-EN 13829 för den färdiga 
byggnaden och ingå i slutbesiktningen. 

Ombyggnation    

Kontorstid ≤ 70 kWh/m2,år  Kravet på specifik energianvändning utgår ifrån Umeå. För andra 
orter används omräkningsfaktor utifrån ortens klimatförutsättningar i 
förhållande till Umeå * 

Specifik energianvändning avser byggnadens årliga 
energianvändning per kvadratmeter Atemp enligt definitioner i 
gällande BBR, med undantag att all fast installerad belysning samt 
levererad energi (solanläggningar, värmepumpar etc.) ska 
inkluderas.  

Eldrift begränsas till utrustning där det inte finns andra rimliga 
alternativ t.ex. belysning, pump- och motordrifter samt apparater för 
verksamheten etc. El ska primärt inte användas till lokalvärme. 

Den färdiga byggnadens klimatskärm ska termograferas enligt SS-
EN 13187 som en del i slutbesiktningen. Protokollet från 
termograferingen ska överlämnas till besiktningsmannen. 

Dygnet runt ≤ 90 kWh/m2,år  

Luftläckage ≤ 0,3 l/s m2  Gäller vid ± 50 Pa.  

Täthetsprovning ska ske enligt SS-EN 13829 för den färdiga 
byggnaden och ingå i slutbesiktningen. 
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Byggdelar 
 Nyckeltal Energimärkning Kommentar 

U-värde    

Fönster ≤ 0,9 W/(m2·K) Fönster lufttäthetsklass 
4 enligt SS-EN 12207 

Dagsljusinsläpp fönster ≥ 40 % 

 

Köldbryggor ska vara inkluderade i U-värden. 

Byggnadens termiska egenskaper ska beräknas med 
SS-EN 13789. 

Kontroll på plats enligt besiktningsplan baserat på 
materialdata för respektive konstruktionsdel. 

Ytterdörrar ≤ 0,9 W/(m2·K)  

Ytterväggar ≤ 0,14 W/(m2·K)  

Glasfasadsystem ≤ 0,9 W/(m2·K)  

Tak-/rökluckor ≤ 0,5 W/(m2·K)  

Takfönster ≤ 0,9 W/(m2·K)  

Yttertak ≤ 0,09 W/(m2·K)  

Grund ≤ 0,14 W/(m2·K)  

Solavskärmning    

SF eller g ≤ 0,35  SF (solfaktor) anger andel solvärme som tillförs 
rummet. SF-värden på glas och solskydd samt skydd 
av konstruktion och skuggning fastställs vid besiktning 
på plats. 

Gäller alla väderstreck utom norr.  

 

Belysning 

 Nyckeltal Energimärkning Kommentar 

   Krav < börkrav för sjukhus i senaste utgåva av ”Ljus & Rum” från 
Ljuskultur.se.  

För största möjliga besparing ska behovsstyrning eftersträvas. 

Färgval i lokaler måste harmonisera med installerad effekt. Ljusa 
färgval eftersträvas. 

Temperatur 

 Nyckeltal Energimärkning Kommentar 

   Inomhustemperaturen ska följa de allmänna råd som 
Folkhälsomyndigheten tagit fram avseende inomhustemperatur, 
se FoHMFS 2014:17. 
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VVS - systemdelar 
 Nyckeltal Energimärkning Kommentar 

Pumpar    

Torra pumpar  IE4-motor (minst 
IE3) 

 

Våta pumpar  Energiklass A Kalkylera med LCC. 

Varvtalsreglering Ja   

Fläktsystem 
verkningsgrad 

   

Radialfläkt, B-hjul m. kåpa 

Kanalansluten på utlopp 

Fritt utlopp 

  

minst FMEG70 

minst FMEG67 

FMEG: verkningsgradsklass för fläktsystem (enligt SS-
EN ISO 12759), vid fläktens optimala driftpunkt. För 
fläktar kanalansluten på utlopp gäller verkningsgrad 
baserat på totaltryckökning över fläkt; för fläktar med fritt 
utlopp gäller statisk tryckökning över fläkt (statisk 
systemverkningsgrad) 

Om fläkten är testad med annan anslutning på in- 
och/eller utlopp än vad som är tänkt bör verkningsgrad 
vid tänkt installationssätt efterfrågas/beräknas.  

Det bör eftersträvas att verkningsgraden inom hela 
fläktens tänkta arbetsområde (tryck, flöde) uppgår till 
minst 85 % av fläktens maximala systemverkningsgrad (i 
optimal driftpunkt)  

Fläktval bör involvera LCC som valkriterium.  

 

Axialfläktar 

Kanalansluten på utlopp 

Fritt utlopp 

  

minst FMEG67 

minst FMEG53 

Kammarfläktar  minst FMEG66 

F-hjul 
 

F-hjul bör 
undvikas 

Elmotorer    

Elektrisk verkningsgrad  IE4-motor (minst 
IE3) 

 

Återvinningsaggregat 
temperaturverkningsgrad 

   

Roterande ≥ 80 %  Krav enligt SS-EN 308 och ska vara verifierade enligt 
Eurovent. Vid prestandatest gäller 
temperaturverkningsgrad vid 0°C utetemperatur och utan 
tilläggsvärme. 

Dubbla korsströms- och motströmsvärmeväxlare ≥ 85%. 
Platt ≥ 73 % fr.o.m. 2018 enligt EU:s Ekodesigndirektiv 
(ErP 2018).  

Batteri ≥ 68 % fr.o.m. 2018 enligt EU:s Ekodesigndirektiv 
(ErP 2018). 

Platt ≥ 70 %  

Batteri ≥ 63 %  
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VVS - system 

 Nyckeltal Energimärkning Kommentar 

Ventilation    

Eleffektivitet, SFP ≤ 1,5 kW/(m3/s)  SFPv = Specifik fläkteffekt vid rena filter. 

Kalkylera med LCC. 

Ska mätas enligt SS-EN 13779:2007. Avser genomsnittligt 
ventilationsflöde över året vid VAV. Om medelvärdet är 
okänt kan det uppskattas till 65 % av maxflödet. 

Behovsstyrd 
ventilation 

Ja  För samtliga lokaler ska möjligheten till variabelt 
ventilationsflöde (VAV) utredas via LCC-beräkning. 

Årstidsanpassat Ja  Lägre flöden vintertid. Högre flöden sommartid. 

Lokalkyla    

EER ≥ 3,5  Analysera kylbehovet.  

Begränsa genom verksamhetsplanering.  

Undersök passiv solavskärmning, frikyla etc. 

Undersök möjlighet att återvinna kondensorvärme. Välj 
köldmedium. 

Beräkning av verkningsgrad enligt SS-EN 14511. 

Flöden 
värmeväxlare 

   

Grädigkeit värme < 2°C  Gäller värmeväxlare med flytande media i värme- och 
kylsystem.  

Då ΔT på sekundärsidan understiger 15°C ska 
värmeväxlare dimensioneras enligt krav för kyla även om 
sekundärsystemet är att betrakta som ett värmesystem.  

3-vägsventiler ska undvikas där så är möjligt. 

 Grädigkeit kyla < 1°C  

 

 

*Ortsbaserade omräkningsfaktorer av specifik energianvändning baserade på klimatdata från SMHI/SVEBY 

Ort Umeå Östersund Sundsvall Luleå Kiruna 

Omräkningsfaktor 1,0 0,98 0,98 1,06 1,14 

 

 


